
Notulen MR vergadering 15 februari 2018 

Aanwezig: Arnold, Melanie, Bob, Lisa, Lori, Cindy (gedeeltelijk) 

 

Vorige notule: 

● MR meer gaan betrekken bij het Arbobeleid. Wat is het recht volgens de wet van de 

MR op dit punt?! 

PMR instemmingsrecht → gaat over personele zaken. 

MR instemmingsrecht → gaat over alle andere schoolse zaken 

● MR notulen komen op de site. Binnen een week reageren, daarna akkoord. Lisa zet 

ze op de site. 

           MR notulen delen met de GMR. Lisa deelt dit met de voorzitter. 

GMR ook graag terugkoppeling geven aan MR als er belangrijke punten zijn.  

 

Intakeformulier kleuters 

Doel: om gerichter informatie te krijgen bij de start / beginsituatie in kaart brengen. De 

verschillen zijn groot. 

De vragen zijn duaal; feitelijke informatie naast vragen specifiek over ontwikkeling  

Heel uitgebreid, vijf pagina’s. 

Aandachtspunten: 

→ Toevoegen naam van het kind.  

→ De vragen van te voren delen en in een gesprek bespreken, niet laten invullen. 

→ Veel gezondheidsinformatie(veel vragen) ; pas op privacywet. Privacymedewerker mee 

laten kijken. → Vragen stellen mag, maar de informatie opslaan en verslaglegging is 

privacygevoelig. 

 → Vragenlijst inkorten. Beperken tot wat je moet weten (niet wat je wil weten).  

 

Muziekimpuls 

Samen met DWS aanvraag voor Muziekimpuls; is toegekend voor het volgende schooljaar. 

Mooie toevoeging van expertise in de school. Ook eigen budget van school ingebracht 

(voorwaarde om Muziekimpuls te krijgen).  

 

Yoga 

Yogalessen worden volgend schooljaar verder voortgezet; projectbasis - bovenschoolse 

bekostiging. 

 

RI&E 

Korte toelichting gegeven over de Toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie. Bureau 

Rienks heeft meegekeken in de school of de RI&E in orde was. Toetsing was voldoende, 

met aantal aandachtspunten. Preventiemedewerker heeft hier zicht op en zorgt dat de 

aandachtspunten verholpen gaan worden. De toetsingsbrief wordt gedeeld met de MR. Bij 

vragen/opmerkingen graag Lisa even mailen.  

 

SOP 



Jaarlijks gesprek met SWV gehad over de SOP - zie verslag.  

Basisondersteuning is op orde.  

Constante vraag aan arrangementen elk schooljaar redelijk stabiel, sommige arrangementen 

lopen langer dan één schooljaar.  

Opvallend is dat veel arrangementen in de middenbouw aangevraagd worden.  

Samenwerkingsverband geeft aan; let op preventief werken. Aan de andere kant is er ook 

de verwachting vanuit het Samenwerkingsverband dat eerst een handelingsgerichte periode 

plaatsvindt.  

De arrangementen bestaan veel uit budget voor inzetten van remedial teachers op cognitief 

en/of sociaal-emotioneel gebied. Er is een kleine vraag naar expertise in de arrangementen.  

Zij-instroom is groot; wordt goed gekeken naar balans in de groepen, behoud van onderwijs 

en pedagogische kwaliteit.  

 

Externe audit - opleidingsschool 

19 juni 2018 externe audit→ officieel keurmerk vanuit de HU om opleidingsschool te blijven, 

zo dat we een bredere toestroom van studenten krijgen. Portfolio geschreven; dit gaat 

getoetst worden in de school.   

Idske is de contactpersoon op dit moment.  

Interne audit is in maart 2018. 

Stagiaires op dit moment; VU/Windesheim en HU.  

 

Eerste oriëntatie voor nieuwe rekenmethode (keuze pas in 2018/2019 maken).  

Bedenk eerst de visie op rekenonderwijs met elkaar. Ga daar een methode bij zoeken. De 

werkgroep is hiermee aan de slag. Dit schooljaar oriënteren op materialen en visie opstellen.  

 

Tussentijdse update schoolontwikkelingen 

Borging was de focus dit schooljaar op gebied van scholing. 

Doordacht Lesgeven- Klassenbezoeken door directie en door externe persoon (begeleider 

op gebied van Doordacht Lesgeven) hebben plaatsgevonden. Feedback en reflectie vindt 

plaats en hierop wordt verder ingezet . Aankomende periode vinden weer klassenbezoeken 

plaats. 

Conscious Discipline - Team is bezig met de scholing en klassenbezoeken gaan 

plaatsvinden aankomende periode. 

Conscious Discipline ouderavond was succes, grote opkomst; ook mensen van buitenaf. 

Volgend lezing in maart.  

 

Andere zaken: 

- Schoolfotograaf; vinden wij een wisseling nodig? Goed idee.  

- Open dag; verplaatst naar 21 maart 2018. Personeelsgeleding namens MR 

aanwezig. 

- Staking; 14 maart 2018; team gaat in overleg of zij willen gaan staken.  

Mogelijk invulling (idee Arnold).  

Stichting denkt ook na over de invulling van de stakingsdag.  

Voor de vakantie vindt communicatie plaats naar de ouders.  

 

 



 

 

Rondvraag: 

→Na dit schooljaar nemen wij afscheid van Arnold. Het is een tussentijdse vacature; 

aanstellen voor resterende tijd. Recht om iemand zelf te benaderen.  

We hebben nog één schooljaar tot verkiezingen.  

Alle ouders moeten op de hoogte gesteld worden van de tussentijdse vacature en invulling 

van Maudy (moeder van Tatum, gr.1/2) 

 

MR-vergadering 26 april 2018 20.00 (Lisa regelt de agenda in samenspraak met 

Lori/Marianne) 

 

 

 

 


